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PROCES – VERBAL nr. 9
Din 04 noiembrie  2011

 al şedinţei Consiliului
  sătesc Coloniţa.

Total consilieri  aleşi -  13, din ei prezenţi - 13,

Invitaţi :
 Braghiş  Vasile , jurist  ;
Toaca Ludmila, contabil şef
Ghimp Zinaida, specialist RRF

A  participat: Zaporojan Angela, primar

 Au asistat locuitori ai satului              Ababii Mihail
Butucel Zinovia
Cara Veaceslav
Bîzgu Efrosinia
Scurtu Viorica
Tofan Mariana

 Preşedintele şedinţei Caraman Anna ,consilier,medic şef al
                                                            Centrului de Sănătate Publică Coloniţa

Se desemnează dl Chepteni Ion, consilier   care va semna deciziile
Consiliului sătesc în cazul, în care preşedintele şedinţei se va afla în
imposibilitate de a le semna , în conformitate cu prevederile art.  20(1)  din
Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006” Privind  administraţia  publică locală „.

V.Braghiş ,jurist.În legătură cu incompatibilitatea  funcţiei  de consilier şi
funcţionar dna Ghimp Zinaida nu v-a participa la vot.



ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la  constituirea comisiilor  consultative de specialitate pentru
diferite  domenii de activitate .

Raportor: , Claudia Oleacu , secretar al Consiliului
2. Cu privire  la aprobarea  Regulamentului privind funcţionarea Consiliului
local.

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
3.Cu privire la Programul  de activitate al Consiliului şi al Primăriei s.Coloniţa
pentru trimestrul IV anului 2011.

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
4.Cu privire la constituirea Comisiei Administrative .

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
5.Cu privire la crearea Centrului de creaţie şi agrement  al  satului.

Raportor : Zaporojan Angela , primar
6.Cu privire la transmiterea în locaţiune Direcţiei de Poştă a încăperii oficiului
poştal 41.

Raportor: Braghiş Vasile ,jurist
7.Cu privire la darea în folosinţă  a încăperii auxiliare  din blocul locativ din
str.31 August nr.4 .

Raportor: Ursu Grigore, consilier
8.Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent „ Casei de tip model
din brigada  nr.2 cu accesorii „ nr.cadastral 0149103235.

Raportor: Z.Ghimp, spec.RRF
9.Cu  privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli  a bugetului
local pentru anul 2011 din mijloacele speciale ale soldului disponibil.

Raportor: Toaca L.contabil şef
10.Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din vînzarea – terenului
proprietate APL.

Raportor: Toaca L.contabil şef
11.Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la  grădiniţă.

Raportor: Toaca L.contabil şef
12.Cu privire la acordarea ajutorului  material cetăţenilor s.Coloniţa.
         Raportor: Toaca L.contabil şef

Lupu Anatolie  a propus de a include la diverse  examinarea cererii
cet.Vasiliţa Vadim.
Braghiş Vasile a propus de a include în ordinea de zi ca informaţie „Cu privire
la Încheierile executorului judecătoresc A.Bodrug din 25.10.2011 şi 31.10.2011
privind stabilirea termenilor de  conceliere a părţilor.

Dna Zinaida Ghimp a depus cererea de renunţ la mandatul de consilier în
legătură cu  incompatibilitatea funcţiei de consilier şi funcţionar public.
V.Braghiş a propus de a include în ordinea de zi a şedinţei  şi să fie prima pe
ordinea de zi chestiunea :
„Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier  a dnei Zinaida Ghimp şi
declararea vacantă a mandatului de consilier din partea PE.



Pentru ordinea de zi  şi propunerile  înaintate  au votat- unanim.

ORDINEA DE ZI:

cu modificările propuse

1.Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier  a dnei Zinaida Ghimp şi
declararea vacantă a mandatului de consilier din partea PE.

Raportor: , Braghiş Vasile ,jurist
2.Cu privire la  constituirea comisiilor  consultative de specialitate pentru
diferite  domenii de activitate .

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
3. Cu privire  la aprobarea  Regulamentului privind funcţionarea Consiliului
local.

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
4.Cu privire la Programul  de activitate al Consiliului şi al Primăriei s.Coloniţa
pentru trimestrul IV anului 2011.

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
5.Cu privire la constituirea Comisiei Administrative .

Raportor: Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului
6.Cu privire la crearea Centrului de creaţie şi agrement  al  satului.

Raportor : Zaporojan Angela , primar
7.Cu privire la transmiterea în locaţiune Direcţiei de Poştă a încăperii oficiului
poştal 41.

Raportor: Braghiş Vasile ,jurist
8.Cu privire la darea în folosinţă  a încăperii auxiliare  din blocul locativ din
str.31 August nr.4 .

Raportor: Ursu Grigore, consilier
9.Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului aferent „ Casei de tip model
din brigada  nr.2 cu accesorii „ nr.cadastral 0149103235.

Raportor: Z.Ghimp, spec.RRF
10.Cu  privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli  a bugetului
local pentru anul 2011 din mijloacele speciale ale soldului disponibil.

Raportor: Toaca L.contabil şef
11.Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din vînzarea – terenului
proprietate APL.

Raportor: Toaca L.contabil şef
12.Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copilului la  grădiniţă.

Raportor: Toaca L.contabil şef
13.Cu privire la acordarea ajutorului  material cetăţenilor s.Coloniţa.

Raportor: Toaca L.contabil şef

14.Cu prtivire la examinarea cererii dlui Vadim Vasiliţa privind  atribuirea
terenului  în parteneriat public privat pentru şcoala de hipism.

Raportor: Ghimp Zinaida , spec.RRF



15.Cu privire la Încheierile executorului judecătoresc A.Bodrug din 25.10.2011
şi 31.10.2011 privind stabilirea termenilor de  conceliere a părţilor.

Raportor: Braghiş Vasile ,jurist

Pentru ordinea de zi propusă au votat pentru - unanim

1.EXAMINAT: Cu privire la ridicarea mandatului de consilier
                                               a dnei Zinaida Ghimp  şi declararea vacantă
                                               a mandatului de consilier din partea PE.

Braghiş Vasile , jurist .Dna Ghimp Z. a depus cererea  prin care solicită
ridicarea mandatului de consilier în legătură cu incompatibilitatea funcţiei de
consilier în consiliul sătesc şi funcţionar public .
Ababii Mihail  următorul candidat supleant de pe lista  Partidului European a
depus cerere  prin care îşi exprimă acordul la funcţia de consilier în  Consiliul
sătesc.

       Caraman Anna ,preşedintele şedinţei a dat citire  proiectului de decizie „Cu
privire la ridicarea mandatului de consilier a dnei Zinaida Ghimp  şi declararea
vacantă a mandatului de consilier din partea PE.

Pornind de la incompatibilitatea funcţiei de funcţionar public deţuinută de
specialistul în reglementarea regimului funciar dna Zinaida Ghimp şi consilier
în Consiliul sătesc Coloniţa , avînd în vedere declaraţiile  dnei Zinaida Ghimp şi
Ababii Mihail, ,în temeiul  art.7(1) liter  „d” al Legii nr. 768-XIV din
02.02.2000    privind statutul alesului  local,art.24 alin.1 liter „ b”,art.19(3) al
Legii nr 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „,
Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:

1.În legătură cu incompatibilitatea de funcţii se ridică mandatul  de
consilier  în Consiliul sătesc Coloniţa deţinut de dna Zinaida Ghimp  .

2.A declara vacant mandatul de consilier în Consiliul sătesc din partea PE
deţinut  de Ghimp Zinaida.

3.A solicita  Comisiei Electorale Centrale atribuirea mandatului vacant de
consilier consilierului supleant din partea PE – Ababii Mihail.

4.Secretarul Consiliului sătesc dna Oleacu C. va remite prezenta decizie
Comisiei  Electorale Centrale pentru informare.

5.Comisia juridică pentru problemele umanitare şi protecţie socială a
populaţiei va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -  12  , împotrivă -  0  , abţinut - 0     .



2.S-A EXAMINAT:
Cu privire la  constituirea comisiilor

                                                       consultative de specialitate pentru diferite
                                                       domenii de activitate .

Claudia Oleacu, secretar al Consiliului.La şedinţa   precedentă au fost
constituite comisiile pe diferite domenii de activitate. Comisia  buget şi finanţe
din cinci membri , comisia urbanism  şi dezvoltare rurală din 5 membri iar
comisia juridică din 4 membri , este necesar de a concretiza numărul membrilor
comisiilor şi e   necesar ca să fie număr impar.

AU LUAT CUVÎNTUL:                          Iarmenco Maria , consilier

Se propune  dl Lupu A. în comisia  buget şi finanţe .
La fel s-a propus şi Dîşliuc Iurie în comisia buget şi finanţe.
Pentru  Lupu Anatolie au votat  4 consilieri, pentru Dîşliuc Iurie au votat  6
consilieri.

În componenţa comisiei juridice a fost propus  Igor Luchian .
Pentru au votat-  8 consilieri.
                                                              Ghimpu Lidia, consilier

Se propune ca toate comisiile să fie constituite din  5 membri .

După primirea mandatului Ababii Mihail  va fi propus în comisia  urbanism şi
dezvoltare rurală şi astfel vor fi cîte  cinci membri în fiecare comisie.

În temeiul art.14 (2) lit „w „   art.19(3) din Legea Republicii  Moldova
nr.436-XVI  din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „ avînd în
vedere propunerile consilierilor, avizele comisiilor consultative de specialitate ,
Consiliul  sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se constituie  comisiile de specialitate pentru diferite  domenii de
activitate , după cum urmează:
1.1.Comisia buget şi finanţe , economie şi reforme  din cinci persoane:

Preşedintele  comisiei                 Ghimpu Lidia
Secretarul comisiei                     Foiu Tatiana
Membrii                                      Iarmenco Maria

                Caraman Ana
                                                    Dîşliuc Iurie
1.2.Comisia juridică pentru   probleme umanitare şi protecţie socială a populaţiei
din cinci persoane:

Preşedintele  comisiei                 Ursu Grigore
Secretarul comisiei                      Morgun Vitalie
Membrii                                       Bîzgu Ion



                                 Tabacari Vladimir
Luchian Igor

1.3.Comisia pentru urbanism şi dezvoltare rurală , prestări servicii şi susţinerea
micului  business din cinci persoane:

Preşedintele  comisiei                 Chepteni  Ion
Secretarul comisiei                     Lupu Anatolie
Membrii                                      Dîşliuc Iurie

         Luchian Igor

2. Se abrogă Decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr. 7/2 din 19.07.2011
„Cu privire la constituirea comisiilor  consultative de specialitate pentru
diferite domenii de activitate.”

AU VOTAT:  pentru - 12 ,abţinut - 0 împotrivă -  0 .

3.S-A EXAMINAT: Cu privire  la aprobarea  Regulamentului
                                                        privind funcţionarea Consiliului local.

Oleacu Claudia, secretar al Consiliului.La şedinţa precedentă a Consiliului
s-a propus ca  Regulamentul  privind funcţionarea Consiliului să fie  în baza
celui cadru  cu excluderea  cuvintelor  „municipiu şi raion”.Toţi consilierii au
avut din timp  Regulamentul  privind funcţionarea Consiliului local  cu
modificările propuse .Dacă sunt propuneri  să fie înantate.

   AU LUAT CUVÎNTUL:               Iarmenco Maria , consilier

Au fost înaintate  propuneri  la unele articole .

                                                         Braghiş Vasile , jurist
Dna Iarmenco Maria a  propus  ca  art.4 să fie completat cu textul :

Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, din subordinea consiliului
sătesc, sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.

Art.24,liter”f” după cuvîntul şedinţei “în strictă conformitate cu
Instrucţiunea cu privire la şinerea lucrărilor de secretariat în organele
Administraţiei publice locale ale Republicii Moldova.”

Art.37  după cuvintele notă informativă “a specialistului responsabil din
primărie ”.

    Art.39  cu textul: Nota informativă a specialistului responsabil este
parte componentă a procesului-  verbal  al şedinţei Consiliului.



În  temeiul art. 14 (1) liter”m” al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală „, avînd în vedere
propunerile consilierilor , avizele comisiilor  consultative de specialitate ,
Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1. Se aprobă  Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local.

2. Se abrogă  Decizia  Consiliului sătesc Coloniţa nr.7/1 din 19 iulie
2011.
„Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind  funcţionarea
Consiliului local”.

AU VOTAT: pentru- 12  , abţinut-0   , împotrivă -   0  .

4.S-A EXAMINAT:
Cu privire la Programul  de activitate al

                                                     Consiliului şi al Primăriei s.Coloniţa
pentru trimestrul IV   al  anului 2011.

Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului .Programul  de activitate  al
Consiliului şi al Primăriei s.Coloniţa pentru trimestrul  IV al anului 2011 propus
spre  aprobare  Consiliului se anexează.

În conformitate  cu art.14(1)  al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind
administraţia  publică  locală”,Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.Se aprobă Programul de activitate al Consiliului  şi al Primăriei
s.Coloniţa  pentru trimestrul IV al anului 2011. (se anexează).

2.Secretarul Consiliului sătesc dna C.Oleacu va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor  Programului nominalizat.

AU VOTAT:  pentru -  12    ,   împotrivă -  0    , abţinut -   0    .

Anexă
La Decizia  Consiliului  sătesc nr.9/4

Din  04.11.2011
P R O G R A M U L

de activitate al Consiliului sătesc şi al Primăriei s.Coloniţa
pentru  trimestrul  IV al anului 2011.



Data,
ora

Nr.
d/o Chestiuni pentru  discuţie Raportor

I. ŞEDINŢELE CONSILIULUI
SĂTESC

decembr
ie

1. Cu privire la  aprobarea  bugetului local
pentru anul 2012 în prima   şi a doua
lectură.

L.Toaca, contabil
şef

2. Cu privire la situaţia criminogenă  în
teritoriu şi măsurile  întreprinse întru
ameliorarea ei  pe parcursul anului 2011.

Nezus
Serghei,şeful
postului de poliţie

3. Cu privire la  Programul de activitate al
Consiliului sătesc şi al Primăriei
s.Coloniţa pentru trimestrul I al an.2012.

C.Oleacu, secretar
al Consiliului

4. Cu privire la aprobarea Statutului satului
Coloniţa .

C.Oleacu, secretar
al Consiliului .

II. MĂSURI INSTRUCTIV -
METODICE

În
fiecare
zi de
luni la
ora 13”

1. Şedinţe operative cu funcţionarii
primăriei.

Zaporojan
Angela., primar

În
fiecare
zi de
luni,ora
14”

2. Şedinţe operative cu  conducătorii
instituţiilor bugetare din  teritoriu.

Zaporojan Angela
primar

III.MĂSURI CULTURAL- SPORTIVE.

25-
31.12.
2011

1. Manifestări consacrate sărbătorilor de
iarnă.

Z.Burciu,director
al casei de cultură

5.S-A EXAMINAT: Cu privire la constituirea Comisiei Administrative

      Claudia Oleacu ,secretar al Consiliului  sătesc.E necesar de a  constitui
Comisia Administrativă  deoarece sunt modificări în componenţa  celei care a
activat pînă  la moment.De regulă în componenţa Comisiei Administrative
trebuie să fie primarul  satului , preşedintele  comisiei, vicepreşedintele  la
propunerea primarului, secretarul responsabil  care îndeplineşte lucrul de
secretariat, urmează să-l propuneţi ,juristul şi poliţistul de sector obligatoriu,
plus doi membri  care pot fi din rîndul consilierilor .

AU LUAT CUVÎNTUL : Dîşliuc Iurie , consilier
A propus de inclus  pe  Dîşliuc Iurie.



               Ghimpu Lidia , consilier
Se propune  Ababii Mihail  ca membru al Comisiei Administrative ca, cetăţean
al satului  apoi cînd va primi legitimaţia  va fi şi ca consilier.

Pentru  propunerile înaintate s-a votat – unanim.

În temeiul art.14 (2), art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală” , art.397,art.398 din Codul Contravenţional nr.218-XVI
din 24 octombrie  2008 , în scopul coordonării activităţii în domeniul combaterii
criminalităţii şi menţinerii ordinii  publice în teritoriu s.Coloniţa , Consiliul sătesc
Coloniţa,

DECIDE:
1.Se constituie Comisia Administrativă  pe lîngă Primăria s.Coloniţa  în

următoarea componenţă:
Preşedintele  :

Primarul satului –  dna Zaporojan Angela
Vicepreşedintele:

Ciorba Valeriu
Secretarul responsabil:

Oleacu Claudia , secretar al primăriei
Membrii :

   Dîşliuc Iurie  ,       consilier
   Ababii Mihail ,      consilier
   Nezus Serghei       şef post.poliţie
   Braghiş Vasile       jurist

2.Comisia administrativă în activitatea sa se va conduce de  prevederile
Codului contravenţional  şi Regulamentului   cu privire la Comisia
Administrativă .

3.Se abrogă Decizia Consiliului  sătesc nr.7/2 din 17 decmbrie 2009 „Cu
privire la constituirea Comisiei Administrative”.

4. Comisia juridică pentru problemele umanitare şi protecţie socială a
populaţiei va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 12  , împotrivă -  0, abţinut -0.

6.S-A EXAMINAT: Cu privire la crearea Centrului de creaţie şi
                                                 agrement  al  satului.

Zaporojan Angela , primar .În legătură  cu situaţia care este la casa de
cultură,pentru a participa  la diferite proiecte este nevoie de schimbat
denumirea din casă de cultură  în centru de creaţie şi agrement .Nu sunt
proiecte pentru case  de  cultură.În discuţie cu dna Natalia Lipca de la Primăria
municipiului  care se  ocupă nemijlocit cu proiectele  mi s-a propus de a iniţia
procedura de a schimba denumirea  Casei de cultură  în Centru de creaţie şi
agrement . Primul pas este  decizia Consiliului apoi vom merge mai departe.



AU LUAT CUVÎNTUL: Iarmenco Maria , consilier

Ceia ce înseamnă că,de azi înainte va fi centrul de creaţie şi agrement

În scopul   înviorării vieţii spirituale , păstrării şi dezvoltării  patrimoniului
cultural artistic şi tradiţiilor comunităţii pornind de la   baza tehnico- materială
existentă   pentru atragerea investiţiilor şi programelor naţionale şi internaţionale
,în temeiul art.14  (2) liter „v”  al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală „ Consiliul sătesc Coloniţa ,
DECIDE:

1.A crea  Centrul   de creaţie şi  agrement al satului Coloniţa.
2.A include în componenţa centrului  nou format Casa de cultură,

biblioteca publică  cu baza tehnico- materială  existentă.

3.Primarul  dna  Angela Zaporojan va asigura executarea prevederilor
prezentei decizii.

4. Comisia juridică pentru problemele umanitare şi protecţie socială a
populaţiei va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -  12  , abţinut -   0 , împotrivă -0  .

7.S-A EXAMINAT: Cu privire la transmiterea în locaţiune Direcţiei de
Poştă a încăperii oficiului poştal 41.

Braghi; Vasile , jurist .Direcţia de Poştă Chişinău  s-a adresat printr-un demers
în care solicită  transmiterea în baza unui contract   de  comodat a încăperii
deţinută  în prezent de oficiul poştal nr.41 ,str.Ştefan cel Mare nr.3.Suprafaţa
încăperii  e de 18,28 m.p.Conform calculelor  plata anuală pentru  locaţiune
constituie  2708,73 lei.

AU LUAT CUVÎNTUL: Iarmenco Maria , consilier

Sintagma „de la data adoptării pînă la 31 decembrie 2013.

Braghiş Vasile , jurist
Noi vrem din data adresării .

Lidia Ghimpu, consilier

Din data semnării , de atunci cînd va fi semnat contractul  şi pînă la 31.12.2013,
deoarece poate fi semnat şi în noiembrie şi în decembrie.

Examinînd  demersul Direcţiei de Poştă Chişinău privind transmiterea  în
comodat a încăperii deţinută în prezent de oficiul poştal nr.41 Coloniţa amplasat
în incinta clădirii primăriei , str.Ştefan cel Mare  nr.3 în  temeiul art.14 alin. 2



liter „d” , art.19(3) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală „ Consiliul sătesc Coloniţa
DECIDE:

1.Se respinge demersul Direcţiei de Poştă Chişinău privind transmiterea în
comodat a  încăperii  cu suprafaţa de 18,28 m .p. deţinută în prezent de oficiul
poştal nr.41 ,amplasat în incinta clădirii  Primăriei pe adresa str.Ştefan cel  Mare
nr.3, s.Coloniţa .

2.Se acceptă transmiterea în locaţiune Direcţiei de Poştă Chişinău a
încăperii cu suprafaţa de 18,28 m.p. deţinută în prezent de oficiul  poştal nr.41,
amplasat  pe adresa s.Coloniţa , str.Ştefan cel Mare nr.3 , pe un termen de   3
(trei) ani.

3.Primarul dna Angela Zaporojan va încheia contractul de  locaţiune în
conformitate cu legislaţia în vigoare .

4. .Comisia  buget şi finanţe ,economie şi reforme   va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru -  12  , împotrivă - 0    , abţinut - 0     .

7.S-A EXAMINAT: Cu privire la darea în folosinţă  a încăperii
                                                           auxiliare  din blocul locativ din str.31
                                                           August nr.4 .

Ursu Grigore, consilier.Este adresarea dlui Vitalie Morgun.Merge vorba
de  încăperea de sub scări cu suprafaţa de 2 m.p.,să aducă în ordine pentru a
ţinea bicicleta, este şi acordul locatarilo.
La cerere sunt anexate documentele necesare.

AU LUAT CUVÎNTUL: Ghimpu Lidia , consilier

Să fie acordul tuturor locatarilor blocului.
Braghiş Vasile , jurist

Cuvîntul  „folosinţă” să fie înlocuit  cu cuvîntul „locaţiune „.,conform calculelor
se primeşte în jurul la 300 lei pe an.

Iarmenco Maria, consilier
De stabilit  pe ce termen.

Ghimpu Lidia, consilier

Să acceptăm  pe termen de un  an apoi   se va prelungi, apoi în cazul cînd nici
una din părţi nu va înainta pretenţii se va prelungi automat încă pe un an.

Examinînd  cererea dlui Morgun Vitalie  şi acordul locatarilor blocului
locativ din str. 31 August nr.4 , în temeiul art.19(3) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:



1.Se acceprtă  transmiterea în locaţiune a încăperii auxiliare –„cămară” cu
suprafaţa de 2m.p.  de sub scara blocului  locativ din str.31 August nr.4  dlui
Vitalie Morgun, pe un termen de un an.

2.Primăria (primar Zaporojan Angela ) va încheia contractul de locaţiune
cu Morgun Vitalie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Comisia  buget şi finanţe ,economie şi reforme   va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru - 12   , împotrivă -   0  , abţinut -   0   .

8.S-A EXAMINAT: Cu privire  la vînzarea – cumpărarea terenului
 aferent „ Casei de tip model   din brigada
 nr.2 cu accesorii „ nr.cadastral 0149103235.

Z.Ghimp, specialist  în reglementarea regimului proprietăţii funciare RRF
Terenul cu  suprafaţa  de 0,3759 ha  este teren asferent a construcţiei „Casa de
tip  model din brigada  nr.2 cu accesorii”  proprietate privată a cet.Leca Efim,
conform contractului de vînzare – cumpărare  nr.7738  din  28.07.2011 cît şi în
baza extrasului  din Registru bunurilor imobile  din 24.10.2011, suprafaţa
terenului aferent construcţiei  constituie 0,3759ha, deţinut în arendă în baza
contractului de arendă nr.5 din 10.01.2010.

Conform Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor
aferente Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, pct.2 –  stabilileşte
condiţiile şi modul  de vînzare – cumpărare a terenurilor aferente din domeniul
privat  înfiinţate în afara procesului de privatizare ,a terenurilor aferente
construcţiilor private atribuite în calitate  de cotă – parte valorică din patrimoniul
întreprinderilor agricole folositer în scopul producţiei agricole şi agroindustriale.

Cumpărător al terenului aferent poate fi proprietarul bunului privat
amplasat pe acest teren,preţul conform borderoului de calcul  constituie –
15933lei 15 bani.

Preţul normativ conform borderoului de calcul  constituie 15933,15 lei

Examinînd cererea cet.Leca Efim,, şi documentele anexate la ea: extrasul
din registrul bunurilor imobile , planul geometric al terenului, contractul de
arendă  al terenului şi borderoul de calcul ,în conformitate cu art.4,pct.9;10 din
Legea  nr.1308 din 25.07.1998 privind preţul normativ şi modul de vînzare a
pămîntului  ,cu modificările ulterioare , pct.6;13;14 din Regulamentul cu privire
la modul de vînzare – cumpărare a terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 ,în temeiul art.19(3) din Legea nr.436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,Consiliul local Coloniţa ,
DECIDE:



1.Se acceptă vînzarea – cumpărarea  terenului aferent construcţiei „Casa
de tip model din brigada nr.2 cu accesorii” ,cu suprafaţa de  0,3759 ha, număr
cadastral  al terenului 0149103235 , adresa: s.Coloniţa,extravilan,modul de
folosinţă agricol ,la preţul normativ  de 15933 lei 15 bani, conform borderoului
de calcul  .

2.Primarul dna Angela Zaporojan  va încheia cu cumpărătorul în termenul
stabilit contractul de vînzare – cumpărare în conformitate cu legislaţia  în
vigoare.

3.Primarul dna Zaporojan Angela şi comisia  urbanism ,dezvoltare rurală
şi susţinerea micului business  va asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.

AU VOTAT: pentru-  12 , împotrivă - 0  , abţinut - 0 .

9.S-A EXAMINAT: Cu  privire la operarea unor modificări în partea
de cheltuieli  a bugetului  local pentru anul 2011
din mijloacele speciale ale soldului disponibil.

Toaca L.contabil şef .100 mii lei  se îndreaptă  la achitarea   alimentaţiei
copiilor pentru anul 2011 la grădiniţa nr.24 , iar 6 mii lei pentru achitarea
indicatoarelor rutiere. Vor fi confecţionate indicatoare rutiere  cu inscripţia
„Coloniţa” la intrările în sat.

În  temeiul  art 14(2) liter „n” , art  19(4), art 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia  publică  locală” ,
art. 27 din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din  16.10.2003 “Privind
finanţele  publice  locale”,   în  legătura  cu   repartizarea   mijloacelor
financiare  din  soldul disponibil la  01.01.2011 pentru  a  acoperi  cheltuielile
necesare  instituţiilor  publice   pentru  anul  2011,  Consiliul  local  Coloniţa
DECIDE:

1. Se atesta soldurile fondului disponibil  la 01.01.2011 în sumă de 106,0 mii
lei  Soldurile vor fi alocate conform anexei .

2. Se    îndreaptă mijloacele financiare din  soldul  disponibil a mijloacelor
speciale de la 01.01.2011 pentru  necesităţile  instituţiilor  în  anul  2011
în   suma de _106.0_  mii  lei  conform  anexei.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  Buget ,Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei
decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 12 ,împotrivă - 0  , s-au  abţinut - 0 .



                                                                                                         Anexa nr. 1
      la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

                                                                                                                 nr.9/10 din  04.11. 2011
Grupa Articol,

 alineat
Suma
( mii
lei)

destinaţia

113.00 100,00601051-
Grădiniţa
creşă nr.24 113.09 100,0 Achitarea alimentaţiei pentru anul 2011
Total

131.00 6,01502179–
Gospodăria
comunală 131.05 6,0 Procurarea indicatoarelor rutiere

Total 106,0

10.S-A EXAMINAT: Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare
                                                din vînzarea – terenului proprietate APL.

Toaca L.contabil şef .A prezentat o informaţie  referitoare la repartizarea
mijloacelor financiare din vînzarea terenurilor proprietate APL.Informaţia se
anexează.
AU LUAT CUVÎNTUL: Iarmenco Maria , consilier

Pe străzile Zorilor şi Vasile Lupu au fost efectuate lucrările cu 4 ani în
urmă şi de ce este necesară expertiza tocmai acuma.

Zaporojan Angela , primar
Ştim  şi o să facem totul la timp.

Toaca Ludmila , contabil şef
Sunt incluse mijloace  pentru lucrările din parc.

Ghimpu Lidia, consilier
100 mii lei au fost programate în fondul de rezervă cu destinaţie specială.La
consiliul precedent am propus să fie  lăsate 100 mii lei  special pentru lucrările
din parcul public.Să facem ceva frumos în sat , este chiar la intrare, peste drum
de primărie .

Iarmenco Maria , consilier
Deja   au fost făcute lucrările de drenaj pentru ce atîţea bani.
Reproşuri la adresa primarului .Ne neglijaţi, fără temei juridic daţi scrisori de
garanţie şi ne puneţi în situaţie.

Zaporojan Angela , primar
Da lucrările au demarat,dar trebuie achitate.

Ghimpu Lidia , consilier,preşedintele
comisiei buget şi finanţe

80 de mii,este avizul pozitiv al comisiei, norma legală.

Toaca Ludmila, contabil şef



96 de mii lei pentru construcţia apeductului din str.Ştefan  cel Mare nr.42.care
trecea pe sub casa cet.Slivca Simion.

Zaporojan Angela , primar
Am scris scrisoare de garanţie pentru lucrări ca să nu fie murdărie în centrul
satului.Era în ajunul hramului satului.Am mers la primarul general al
municipiului dl Dorin Chirtoacă care a spus ,să mă descurc singură dar pe urmă
vom vedea.Lucrările sunt efectuate trebuie de achitat , apoi  apeductul va fi
transmis la balanţa SA „Apă-Canal”.

Iarmenco Maria , consilier
De ce nu aţi făcut-o atunci în septembrie să nu ne scuipaţi în noi.
95 de mii lei lui Volodea.

Tabacari Vladimir, consilier
Sunt necesare lucrări şi pe străzile :Em.Bucov,Neculce,Movileni, Trandafirilor
,Lăutarilor.

Maria Iarmenco, consilier
Propunere sunt datorii la energia termică,terenul de minifotbal- 160 mii lei

,stingeţi datoria pentru terenul de minifotbal.

Dîşliuc Iurie , consilier
80 de mii lei  doar sunt de la consiliu  trecut planificaţi.

În  temeiul  art 14(2) liter „n” , art  19(4), art 81 al  Legii  Republicii
Moldova  nr 436-XVI din 28.12.2006“Privind  administraţia  publică  locală” ,
art. 27 din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din  16.10.2003 “Privind
finanţele  publice  locale”,   în legătură cu necesităţile instituţiilor publice în
partea de cheltuieli ,Consiliul local Coloniţa
DECIDE:

1. Se  rectifică  partea  de  cheltuieli  a  bugetului  s. Coloniţa  pe  anul  2011 în
sumă de 300,0 mii lei  conform  anexei  nr.1 la prezenta decizie .

2.Se stabileşte sursa de finanţare a cheltuielilor, mijloacele obţinute de la
vînzarea terenurilor proprietate publică a UTA în sumă de 300,0 mii lei grupa
principală 29.08) conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.

 3.Contabilitatea  centralizată (contabil-şef Toaca L.)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, conform  prevederilor
prezentei  Decizii.

4.Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  Buget, Finanţe,  Economie  şi
Reforme vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 8 , împotrivă -2 ,  s-au  abţinut -2.



La solicitarea consilierului dna Iarmenco Maria  se consemnează în procesul
verbal  că , dumneaei s-a abţinut.

Anexa nr. _1
                                                                           la  Decizia  Consiliului satesc Colonita

    nr. 9/11  din 04.11. 2011

Grupa Articol,
Alineat

Suma
( mii
lei)

Destinaţia

000.00 300.0
131.00 40.0
131.05 40.0 Expertiza pentru proiectele sistemului de canalizare

manager-fecaloidală din str.M.Eminescu, Alexandru
cel Bun, B.P.Hajdeu, Ciocana Veche, M.Viteazul,
Pădurii s. Coloniţa şi pentru expertiza proiectului
sistemului de canalizare şi apeduct pe str. Teilor, Ion
Vatamanu, Lidia Istrati, Mioriţa, Matei Basarab,
Calea Basarabiei, Doina şi Ion Aldea- Teodorovici,
Ciprian Porumbescu, Livezilor, Fîntîna lui Radu,
Valea Raiului, Petru Rareş.

241.05 80,0 Construcţia drenajului pentru evacuarea apelor
subterane la obiectivul „Parcul memorial” din str.
Ştefan cel Mare.

241.05 96,0 Construcţia apeductului din str. Ştefan cel Mare.

1502179-
Gospodăria
comunală

271.09 84.0 Pentru proiectarea sistemului de canalizare şi apeduct
pe str. Teilor, Ion Vatamanu, Lidia Istrati, Mioriţa,
Matei Basarab, Calea Basarabiei, Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici, Ciprian Porumbescu, Livezilor, Fîntîna
lui Radu, Valea Raiului, Petru Rareş.

Total 300.0

Anexa nr. 2
                                                                    la  Decizia  Consiliului satesc

Colonita
                                                                                                                                nr9/11 din  04.11.2011

                                               Rectificarea sursei de finanţare
Pornind de la indicii sursei de finanţare a cheltuielilor bugetului satului

Coloniţa pe anul 2011, aprobat prin decizia Consiliului local Coloniţa nr. 7/1 din
7 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea bugetului satului Coloniţa pentru
anul 2011” şi rectificat prin anexa nr.1 la decizia Consiliului local Coloniţa
nr.9/11  din 04 noiembrie 2011  şi se operează următoarea modificare:
 În poziţia  grupa 29.08 „Mijloace din vînzarea teenurilor proprietate publică a
UTA -  cifrele 150000 lei se substiuie cu cifrele „  1350400.00  ” + „  300 000
”
10.S-A EXAMINAT: Cu privire la scutirea de plată pentru

                întreţinerea copilului la  grădiniţă.



Toaca L.contabil şef .S-au înregistrat patru cereri  de scutire  de plată
pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă şi anume pentru Proca  Laura  născută în
2009,Bahrin Alina născută în 2005, Godorogea Ionela născută  în 2008 şi Ursu
Iulian născut în 2005 , total 4 copii.

Avizul comisiei buget şi finanţe este pozitiv.

      În  temeiul  art 14, 19, 81 al  Legii  Republicii  Moldova  nr 436-XVI
din 28.12.2006“Privind  administraţia  publică  locală” , art.  27 din  Legea
Republicii  Moldova  nr  397-XV  din  16.10.2003 “Privind  finanţele  publice
locale”, avînd în vedere  cererile cetăţenilor s. Coloniţa privind scutirea  de plată
pentru întreţinerea copiilor la grădiniţă Consiliul local Coloniţa,
DECIDE:
1. Se acceptă scutirea părinţilor de plata pentru întreţinerea copiilor la

grădiniţă  pe anul 2011 pentru perioada 01.11.2011 – 01.01.2012
(conform anexei nr.1).

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua
modificările  respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, conform
prevederilor  prezentei  Decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  comisia  Buget, Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei
decizii.

AU    VOTAT: Pentru - 12 ,  împotrivă - 0,  s-au  abţinut -0
Anexa nr.1

la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
                         nr. 9/12   din 04.11.2011

Nr. Numele, Prenumele copilului Anul naşterii

1 Proca Laura 27.01.2009

2. Bahrin Alina 02.08.2005

3. Godorogea Ionela 12.03.2008

4. Ursu Iulian 10.08.2005

Total   4 copii

10.S-A EXAMINAT: Cu privire la acordarea ajutorului  material
                                                  cetăţenilor s.Coloniţa.

         Toaca L.contabil şef .Conform cererilor depuse   şi documentelor anexate
la ele  s-a propus de a se acorda ajutor material în sumă de cîte 500 lei fiecarei



persoane şi anume:Sajin Elena,Buruiană Elena,Ababii Ana,Ghimp Maria,Popa
Mihail  ,Baractari Oxana.

Avizul comisiei buget şi finanţe  este pozitiv.

Acţionînd  în  temeiul   art  14(2) liter „n” ,art 81 al  Legii  Republicii
Moldova nr  436-XVI din  28.12.2006  “Privind  administraţia  publică  locală” ,
art.  18 şi  27  din  Legea  Republicii  Moldova  nr  397-XV  din  16.10.2003
“Privind  finanţele  publice  locale”, în  conformitate cu  prevederile
Regulamentului “Privind  utilizarea  mijloacelor  Fondului  de  Rezervă al
Primăriei s. Coloniţa”, aprobat  prin Decizia Consiliului  local  nr.13/1 din
19.12.2007,  luînd în consideraţie cererile cetăţenilor, Consiliul  sătesc  Coloniţa
DECIDE:

1. Se  acordă  ajutor  material  în  suma   3 000 lei   din  contul  mijloacelor
Fondului  de  Rezervă  cetăţenilor s. Coloniţa conform anexei nr.1.

2. Contabilitatea  centralizată (contabil-şef L.Toaca)  va  efectua  modificările
respective  în  bugetul s. Coloniţa  pe  anul  2011, conform  prevederilor
prezentei  Decizii.

3. Primarul (dna A. Zaporojan)  şi  Comisia  Buget, Finanţe, Economie  şi
Reforme    vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei
decizii.

AU    VOTAT: Pentru -  12  ,  împotrivă - 0   ,  s-au  abţinut - 0
Anexa nr.1

la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
                                                                                  nr. _9/13   din 04.11. 2011

Nr. Numele,
prenumele

Anul
nasteri

Domiciliu Suma

1. Sajin Elena 1977 s. Colonita str.31 august 4 500,00 lei

2. Buruiană Elena 1977  s. Colonita 500,00 lei

3. Ababii Ana 1946 s. Colonita 500,00 lei

4. Ghimp Maria 1955 s. Colonita str.M. Viteazu 6 500,00 lei

5. Popa Mihail 1992 s. Colonita str. B.P.Hajdeu 15 500,00 lei

6. Baractari Oxana 1974 s. Colonita str. Unirii 5 500,00 lei

Total
   3 000 lei

S-A EXAMINAT ca informaţie .



Cu privire la  Încheierile  executorului
judecătoresc A.Bodrug din 25.10.2011
şi 31.10.2011 privind stabilirea terme-
nilor de conceliere a părţilor.

V.Braghiş  a adus la cunoştinţă Încheierile executorului  judecătoresc
Augustin Bodrug din  25.10.2011 şi 31.10.2011 privind  stabilirea termenilor de
conceliere a părţilor Consiliul sătesc Coloniţa,Cara Veaceslav şi Butucel Zinaida
prin care executorul solicită desemnarea persoanelor din partea consiliului
pentru concelierea părţilor şi stabilirea modalităţii executării deciziei CA
Chişinău din 07.04.2011.

În rezultatul discuţiei cu executorul judecătoresc s-a constatat că,Consiliul
sătesc urmează să desemneze trei persoane care vor încerca să concelieze părţile
şi să stabilească modalitatea de executare  stabilindu-se ca termen limită data de
20 noiembrie 2011 . E necesar  de desemnat persoanele.

Ghimpu  Lidia  a propus pe Ursu Grigore.
          Ursu Grigore a propus pe Braghiş Vasile.
Consiliul a desemnat în calitate de reprezentant pentru concelierea şi stabilirea
modalităţii executării  titlului executării nr.2a-1505/2010 din 07.04.2011 pe
următoarele persoane:

1.Ursu Grigore – consilier
2.Ghimp Zinaida , specialist  în reglementarea regimului proprietăţii

funciare
3.Braghş Vasile – jurist.

AU   LUAT  CUVÎNTUL Ursu  Grigore , consilier

 Informaţie despre situaţia creată.M-a sunat dl Cara Veaceslav.Va fi  hotărîtă
situaţia deoarece procesul e în derulare,aşteptăm răspunsul de la CEDO,ca să nu
fim puşi în situaţie, să nu ne grăbim.

Informaţie.
Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Vasiliţa.

Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietăţii
funciare.
A dat citire cererii dlui VadimVasiliţa.Cerere se anexează.
A prezentat o informaţie despre  amplasarea terenului solicitat în baza  planului .
AU LUAT CUVÎNTUL: Vadim Vasiliţa ,solicitant

Sî-mi alocaţi terenul în parteneriat, nu îl cumpăr, nu îl arendez, cînd îmi
spuneţi atunci plec.A informat despre ceia ce doreşte să facă, pentru ce îi trebuie
terenul şi anume la Coloniţa.

Tabacari Vladimir, consilier



Pentru competiţii auto au fost  4 ha ,apoi sau folosit de 7 ha , sunt probleme.
Braghiş Vasile, jurist

Se propune alt teren , pădurea de la Leu, e format bun imobil.

Dîşliuc Iurie, consilier
E construcţie temporară sau capitală, s-a cerut o explicaţie.

Lidia Ghimpu, consilier
A fost ascultat dl Vadim Vasiliţa .Să permită Consiliului de a decide  şi va primi
răspunsul  conform legislaţiei.

Lupu Anatolie, consilier
A solicitat o informaţie despre mijloacele financiare  care sunt la moment ,ce a
rămas din trecut,ce terenuri proprietate APL sunt , care sunt vîndute, lista
terenurilor.

Ghimpu Lidia, consilier
Solicit ca la următoara şedinţă de solicitat   de la SA „Apă-Canal” care străzi au
canalizaţie şi apă.Lista de la SA „Apă – Canal”.

Inginerul cadastral să prezinte lista terenurilor la balanţa APL.
Iarmenco Maria , consilier

S-a cerut raportul de activitate al Casei de cultură.Lista terenurilor APL, care
sunt înregistrate.
Aprobarea bugetului va fi foarte grea , deoarece,  cere strategia de dezvoltare a
satului , casa de cultură , sport.

Îndemn prin mass-media tinerii să înainteze nişte proiecte cum văd ei.
Au fost înaintate reproşuri în adresa  lucrătorilor casei de cultură, director ,
deridicătoare, cînd se face curat ,dacă este murdar peste tot,
La fel şi despre lucrătorii de la salubrizare ,tractorul primăriei , la gunoişte este
dezastru.

Zaporojan Angela, primar

Lucrătorii de la salubrizare muncesc dar, nu se  păstrează şi ei nu reuşesc.

Referitor la gunoişte.Au fost persoanele la şedinţele trecute ,dar era deja tîrziu şi
au explicat numai la membrii comisiei juridice şi cîţiva de la urbanism.Se
studiază. Se face studiu de fezabilitate.

Lupu Anatolie, consilier
A solicitat  achitarea pentru participarea la întrecerile  sportive , cu Federaţia de
fotbal,de găsit bani la comisia buget şi finanţe  şi de achitat.

Preşedintele şedinţei                                   Caraman Anna

Secretar al Consiliului                                  Oleacu Claudia



Anexa
la procesul verbal nr.9

din 04.11.2011

L I S T A
consilierilor prezenţi la şedinţa  Consiliului local

din 04.11.2011

1.Bîzgu   Ion
2.Chepteni Ion
3.Caraman Tatiana
4.Dîşliuc iurie
5.Lupu Anatolie
6.Morgun Vitalie
7.Foiu Tatiana
8.Iarmenco Maria
9.Luchian Igor
10.Tabacari Vladimir
11.Ghimp Lidia
12.Ursu Grigore
13.Ghimp Zinaida

Secretar al Consiliului                                   Oleacu Claudia






